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πλνπηηθή Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

εκ. 31/3/2010 31/12/2009 31/3/2010 31/12/2009

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 6.1 27.555.907,04 27.645.071,03 25.999.445,51 26.073.394,02 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.2 238.321,09 260.486,52 235.730,35 258.715,08 

Δπελδύζεηο ε Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο  0,00 0,00 490.732,45 490.732,45 
Λνηπέο  Δπελδύζεηο 19.903,43 19.903,43 19.903,43 19.903,43 
Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο  21.187,78 21.187,78 13.906,78 13.906,78 

27.835.319,34 27.946.648,76 26.759.718,52 26.856.651,76 

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηθά ηνηρεία

Απνζέκαηα 6.3 3.453.349,91 2.852.401,50 2.401.658,24 2.023.900,10 

Απαηηήζεηο από πειάηεο 6.4 7.818.274,81 8.041.650,85 4.099.755,61 4.310.187,38 

Λνηπέο Απαηηήζεηο 6.5 1.157.365,56 1.005.514,06 593.073,53 501.468,10 

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  52.253,25 62.852,32 52.253,25 62.852,32 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  2.668.015,61 2.598.682,81 2.559.786,45 2.545.546,81 

15.149.259,14 14.561.101,54 9.706.527,08 9.443.954,71 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 42.984.578,48 42.507.750,30 36.466.245,60 36.300.606,47 

Ίδηα Κεθάιαηα & Τπνρξεώζεηο

Ίδηα Κεθάιαηα

Μεηνρηθό θεθάιαην  6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 

Τπεξ Σν Άξηην  7.626.118,85 7.626.118,85 7.626.118,85 7.626.118,85 

Απνζεκαηηθά  εύινγεο αμίαο  8.359.297,55 8.359.297,55 8.359.297,55 8.359.297,55 

Λνηπά απνζεκαηηθά  4.093.635,16 4.093.635,16 4.043.752,65 4.043.752,65 

Απνηειέζκαηα Δηο Νένλ 1.390.529,25 1.457.648,46 879.086,80 953.908,98 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ απνδηδόκελσλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 

κεηξηθήο
27.769.580,81 27.836.700,02 27.208.255,85 27.283.078,03 

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 524.104,63 518.478,94 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 28.293.685,44 28.355.178,96 27.208.255,85 27.283.078,03 

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 6.6 2.939.078,54 3.165.058,86 2.693.941,24 2.845.529,47 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο  1.367.955,27 1.380.579,38 1.374.970,90 1.386.660,37 

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία  132.692,75 152.962,42 122.962,23 144.123,73 

Λνηπέο πξνβιέςεηο  181.723,22 178.723,22 118.723,22 118.723,22 

Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 6.7 2.242.303,00 2.322.812,54 1.954.234,00 2.022.405,38 

ύλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 6.863.752,78 7.200.136,42 6.264.831,59 6.517.442,17 

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 6.8 4.015.814,51 3.297.938,39 1.683.749,44 1.187.933,79 

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεώζεηο  58.693,69 100.506,42 43.286,80 89.216,49 

Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο 6.6 2.117.401,97 1.993.683,58 0,00 0,00 

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ Δπόκελε Υξήζε 6.6 921.341,49 924.397,31 740.439,55 739.622,31 

Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 6.9 713.888,60 635.909,22 525.682,37 483.313,68 

ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ 7.827.140,26 6.952.434,92 2.993.158,16 2.500.086,27 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 14.690.893,04 14.152.571,34 9.257.989,75 9.017.528,44 

ύλνιν Ιδηώλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ 42.984.578,48 42.507.750,30 36.466.245,60 36.300.606,47 

Ο ΟΜΙΛΟ H ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ πεξηόδνπ 

 

εκ. 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009

πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

Πσιήζεηο αγαζώλ  3.999.414,62 3.928.510,73 2.627.004,81 3.269.761,42 

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ  110.021,93 119.952,73 110.021,93 103.589,41 

Πσιήζεηο 4.109.436,55 4.048.463,46 2.737.026,74 3.373.350,83 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ  (3.689.571,53) (3.856.595,84) (2.490.491,19) (3.059.178,65)

Μηθηό Κέξδνο 419.865,02 191.867,62 246.535,55 314.172,18 

Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο  107.621,92 95.711,92 89.223,07 80.145,46 

Έμνδα δηνίθεζεο  (289.184,70) (311.338,15) (237.600,28) (264.474,07)

Έμνδα  δηάζεζεο  (157.145,22) (163.420,59) (91.825,59) (105.469,85)

Έμνδα εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο  (53.962,85) (57.357,22) (53.962,85) (57.357,22)

Άιια έμνδα εθκεηαιιεύζεσο  (43.507,52) (7.851,12) (29.736,59) (3.010,94)

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ
(16.313,35) (252.387,55) (77.366,69) (35.994,44)

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα  15.968,33 18.522,03 14.455,56 13.441,56 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα  (58.310,31) (102.735,30) (23.600,52) (50.748,05)

Κέξδε πξν θόξσλ (58.655,33) (336.600,82) (86.511,65) (73.300,93)

 Φόξνο εηζνδήκαηνο 6.10 (2.838,19) (10.125,62) 11.689,47 (10.146,73)

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο από 

ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (α)
(61.493,52) (346.726,44) (74.822,18) (83.447,66)

Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο από δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο (β)
0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο 

θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο (α) + (β)
(61.493,52) (346.726,44) (74.822,18) (83.447,66)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα
Λοιπές προζαρμογές 0,00 0,00 0,00 0,00 

Φόξνη εηζνδήκαηνο ζηνηρείσλ ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ 

εζόδσλ
0,00 0,00 

0,00 0,00 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 

πγθεληξσηηθά πλνιηθά έζνδα ρξήζεο (61.493,52) (346.726,44) (74.822,18) (83.447,66)

Κέξδε/(δεκηέο) ρξήζεο απνδηδόκελα ζε :

Ιδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο (67.119,21) (259.844,44) (74.822,18) (83.447,66)

Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 5.625,69 (86.882,00)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ 

απνδηδόκελα ζε :
Ιδιοκηήηες ηης μηηρικής (67.119,21) (259.844,44) (74.822,18) (83.447,66)

Μη ελέγτοσζες ζσμμεηοτές 5.625,69 (86.882,00)

Βαζηθά Κέξδε αλά Μεηνρή 6.11 (0,0064) (0,0247) (0,0071) (0,0079)

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ
208.277,26 58.334,96 91.856,53 225.385,66 

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ
(16.313,35) (252.387,55) (77.366,69) (35.994,44)

Κέξδε Πξν θόξσλ (58.655,33) (336.600,82) (86.511,65) (73.300,93)

Κέξδε κεηά από Φόξνπο (61.493,52) (346.726,44) (74.822,18) (83.447,66)

H ΔΣΑΙΡΔΙΑΟ ΟΜΙΛΟ

ύλνςε απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ
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πλνπηηθή Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην
Τπέξ Σν Άξηην

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο
Λνηπά απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ
ύλνιν

Με ειέγρνπζεο 

ζπκκεηνρέο
ύλνιν

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.010.721,33 2.331.179,66 28.627.317,39 481.825,07 29.109.142,46

Μεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπξνζαξκνζκέλν ππόινηπν ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.010.721,33 2.331.179,66 28.627.317,39 481.825,07 29.109.142,46

Μεηαβνιή ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 31/3/2009
Μεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδώλ ζε ινγαξηαζκoύο απνζεκαηηθώλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεηαθνξά κεξηζκάησλ  ζε ινγαξηαζκό ππνρξέσζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ 01/01-31/3/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 -259.844,44 -259.844,44 -86.882,00 -346.726,44

Λνηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα 
Μεηαβνιή απνζεκαηηθώλ από αιιαγή αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λνηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 -259.844,44 -259.844,44 -86.882,00 -346.726,44

Τπόινηπν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε  Μαξηίνπ 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.010.721,33 2.071.335,22 28.367.472,95 394.943,07 28.762.416,02

Τπόινηπν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηελ 1ε  Ιαλνπαξίνπ 2010 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.093.635,16 1.457.648,46 27.836.700,02 518.478,94 28.355.178,96

Μεηαβνιέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αλαπξνζαξκνζκέλν πππόινηπν ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.093.635,16 1.457.648,46 27.836.700,02 518.478,94 28.355.178,96

Μεηαβνιή ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 31/3/2010
Μεηαθνξά κεξηζκάησλ  ζε ινγαξηαζκό ππνρξέσζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδώλ ζε ινγαξηαζκoύο απνζεκαηηθώλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ 01/01-31/3/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.119,21 -67.119,21 5.625,69 -61.493,52

Λνηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα  

Λνηπέο πξνζαξκνγέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λνηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.119,21 -67.119,21 5.625,69 -61.493,52

Τπόινηπν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε  Μαξηίνπ 2010 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.093.635,16 1.390.529,25 27.769.580,81 524.104,63 28.293.685,44

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο

 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 22 έσο 30 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 
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πλνπηηθή Καηάζηαζε κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Μεηξηθήο Δηαηξείαο 

 

 

Μεηνρηθό 

θεθάιαην
Τπέξ Σν Άξηην

Απνζεκαηηθά 

εύινγεο αμίαο
Λνηπά απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ
ύλνιν

Τπόινηπα θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 3.976.496,30 1.884.161,97 28.146.074,67

Μεηαβνιή ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 31/3/2009
Μεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδώλ ζε ινγαξηαζκoύο απνζεκαηηθώλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ 01/01-31/3/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 -83.447,66 -83.447,66

Λνηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα 
Μεηαβνιή απνζεκαηηθώλ από αιιαγή αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λνηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 -83.447,66 -83.447,66

Τπόινηπν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε  Μαξηίνπ 2009 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 3.976.496,30 1.800.714,31 28.062.627,01

Τπόινηπν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηελ 1ε  Ιαλνπαξίνπ 2010 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.043.752,65 953.908,98 27.283.078,03

Μεηαβνιή ηδίσλ Κεθαιαίσλ γηα ηελ πεξίνδν 01/01 - 31/3/2010
Μεηαθνξά ππνινίπνπ θεξδώλ ζε ινγαξηαζκoύο απνζεκαηηθώλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

πλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Καζαξά Απνηειέζκαηα Πεξηόδνπ 01/01-31/3/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 -74.822,18 -74.822,18

Λνηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα  

Μεηαβνιή απνζεκαηηθώλ από αιιαγή αλαβαιιόκελεο θνξνινγίαο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λνηπά ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα ην 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 -74.822,18 -74.822,18

Τπόινηπν ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε  Μαξηίνπ 2010 6.300.000,00 7.626.118,85 8.359.297,55 4.043.752,65 879.086,80 27.208.255,85

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 22 έσο 30 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 
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πλνπηηθή Καηάζηαζε ηακηαθώλ ξνώλ 

 

εκ. 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009

Σακεηαθέο Ρνέο από Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε / (δεκηέο) πεξηόδνπ πξό θόξσλ -58.655,33 -336.600,82 -86.511,65 -73.300,93

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα :     

Απνζβέζεηο 6.1 & 6.2 305.176,15 398.010,87 237.470,60 336.330,30

Πξνβιέςεηο 48.487,70 5.576,58 31.461,65 4.684,75

Απνηειέζκαηα(έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο     

    - (Κέξδε) /δεκηέο από πώιεζε παγίσλ -10.447,81 1.689,61 -14.214,32 0,00

    - Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ  -80.585,54 -87.288,36 -68.247,38 -74.950,20

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 40.447,32 82.318,15 7.417,34 35.578,87

Κέξδε/δεκηέο  πξν θόξσλ δηαθνπείζαο δξαζηεξηόηεηαο 0,00 0,00 0,00 0,00
Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Μείσζε /(αύμεζε) ησλ απνζεκάησλ -600.972,89 286.480,20 -377.758,14 155.641,23

Μείσζε/(αύμεζε) ησλ απαηηήζεσλ -383.248,14 2.223.435,80 98.921,67 1.314.083,35

Μείσζε/(αύμεζε) κεηαβαηηθώλ ινγαξηαζκώλ ελεξγεηηθνύ 10.599,07 19.636,42 10.599,07 19.636,42

(Μείσζε)/Αύμεζε  βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ (Πιελ ηξαπεδώλ θαη θόξσλ) 589.345,83 -1.004.494,18 252.831,03 -690.964,21

(Μείσζε)/Αύμεζε  Τπνρξεώζεσλ από θόξνπο 246.823,88 66.006,85 -45.929,69 103.768,02

(Μείσζε)/Αύμεζε κεηαβαηηθώλ ινγαξηαζκώλ παζεηηθνύ (είζπξαμε επηρνξήγεζεο) 291.526,54 293.507,69 252.710,83 241.298,41

Μείνλ:     

Υξεσζηηθνί  ηόθνη -56.415,65 -100.840,18 -21.872,90 -49.020,43

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 342.081,13 1.847.438,63 276.878,11 1.322.785,58

Σακεηαθέο Ρνέο από Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά Δλζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 6.1 & 6.2 -194.298,91 -60.448,64 -161.623,04 -17.203,64

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 10.900,00 6.000,00 35.300,00 0,00

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 15.968,33 18.522,03 14.455,56 13.441,56

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -167.430,58 -35.926,61 -111.867,48 -3.762,08

Σακεηαθέο Ρνέο από Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα 1.226.250,00 1.707.600,00 0,00 495.000,00

Δμνθιήζεηο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ -225.163,14 -172.538,40 -150.770,99 -146.446,30

Δμνθιήζεηο βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ -1.106.404,61 -1.717.592,10 0,00 0,00

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -105.317,75 -182.530,50 -150.770,99 348.553,70

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ 

(α) + (β) + (γ) 69.332,80 1.628.981,52 14.239,64 1.667.577,20

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 2.598.682,81 1.908.410,99 2.545.546,81 1.824.849,43

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 2.668.015,61 3.537.392,51 2.559.786,45 3.492.426,63

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηώζεηο ζηηο ζειίδεο 22 έσο 30 απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 
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1. Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Όκηιν 

 

1.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 

Οη Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Παξνπζίαζεο όπσο απηά έρνπλ εθδνζεί από ηελ Δπηηξνπή Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ 

Πξνηύπσλ.  

Η MEVACO ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ Α.Β.Δ.Δ. ηδξύζεθε ην 1993 από ηελ ζπγρώλεπζε ησλ εηαηξεηώλ: (α) 

ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΜΔΣΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΑΙ Δ.Π.Δ. κε δηαθξηηηθό ηίηιν MEVACO Δ.Π.Δ., ε νπνία ηδξύζεθε ην 

1971, (β) Γ. ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ – Β. ΓΚΙΩΝΑΚΗ & ΙΑ Ο.Δ. κε δηαθξηηηθό ηίηιν ΜΔΚΑΣ Ο.Δ., ε νπνία 

ιεηηνπξγνύζε από ην 1986.  

Η MEVACO ην 1993 κεηαθέξεηαη ζε ηδηόθηεηνπο ρώξνπο ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή Αζπξνπύξγνπ θαη 

εμνπιίδεηαη κε ππεξζύγρξνλν κεραλνινγηθό εμνπιηζκό πνπ ηεο έδσζε κηα ζεκαληηθή ώζεζε ζηνλ ηνκέα 

ηεο παξαγσγήο κεηαιιηθώλ εμαξηεκάησλ θαη πξντόλησλ κε πςειέο απαηηήζεηο. 

 

Οη Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31ε Μαξηίνπ 2010 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 31ε  Μαξηίνπ 2009 θαζώο θαη γηα ηε ρξήζε 

πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009) εγθξίζεθαλ από ην Γ.. ζηηο 27 Μαΐνπ 2010.  

 

 

1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο 

 

Η MEVACO ΑΔ είλαη κηα πξσηνπόξνο Βηνκεραληθή Δηαηξεία ζηνλ ρώξν ηεο παξαγσγήο κεηαιιηθώλ 

πξντόλησλ, εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ην 1999. Με εκπεηξία πάλσ από 40 ρξόλσλ, 

ζεκαληηθή ηερλνγλσζία θαη παξαγσγηθή επειημία, ε MEVACO AE δηαζέηεη πξσηνπνξηαθέο δπλαηόηεηεο 

ζηελ επεμεξγαζία ειαζκάησλ θαη ζηηο ζηδεξέο θαηαζθεπέο αθξηβείαο. 

 

Γηαζέηνληαο πινύζην θαη ππεξζύγρξνλν κεραλνινγηθό εμνπιηζκό, ηδηαίηεξε γλώζε ηεο επεμεξγαζίαο 

κεηάιινπ θαη άλεηνπο βηνκεραληθνύο ρώξνπο, ε MEVACO AE έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ παξαγσγή / 

θαηαζθεπή ηνπ κεηαιιηθνύ κέξνπο πξντόλησλ πάζεο θύζεσο, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο πνηνηηθέο 

θαη πνζνηηθέο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

 

Η επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθόηεηα ηεο MEVACO AE νθείινληαη, θαηά θύξην ιόγν, ζηηο 

πξνγξακκαηηδόκελεο κέζσ Η/Τ κεραλέο πνπ δηαζέηεη, ζηελ θαζεηνπνηεκέλε ηεο παξαγσγηθή δνκή, θαη 

ην έκπεηξν αλζξώπηλν δπλακηθό, ζηνηρεία πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα άκεζεο αληαπόθξηζεο, νηθνλνκηθά 

θαη πνηνηηθά ζε νζνδήπνηε κηθξέο ή κεγάιεο πνζόηεηεο επηζπκεί ν πειάηεο.  
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2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  

 

2.1 Βάζε ζύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Μαξηίνπ 2009 (εθεμήο νη 

«νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο») έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο («Γ.Π.Υ.Α.») όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθόηεξα 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Δπίζεο, νη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο, όπσο 

απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή γεπέδσλ θαη θηηξίσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 

δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ) ζε εύινγεο αμίεο κέζσ ηνπ 

απνηειέζκαηνο, ηελ αξρή ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο (going concern) θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηα 

Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) όπσο απηά έρνπλ εθδνζεί από ηελ Δπηηξνπή 

Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (I.A.S.B.) θαζώο θαη ησλ εξκελεηώλ ηνπο, όπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί από 

ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηύπσλ (I.F.R.I.C.) ηνπ Γ..Λ.Π. 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλε πιεξνθόξεζε ζε ζρέζε 

κε απηέο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Ωο εθ ηνύηνπ, νη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπζείζεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009. 

  

Η ζύληαμε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(Γ.Π.Υ.Α.) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ ηνπ Οκίινπ. εκαληηθέο παξαδνρέο από ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ κεζόδσλ έρνπλ επηζεκαλζεί όπνπ θξίλνληαη θαηάιιεια . 

 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ζπλεπείο κε απηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2009 θαη 

έρνπλ εθαξκνζζεί κε ζπλέπεηα ζε όιεο ηηο πεξηόδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη.  

 

 

2.2 Νέα ινγηζηηθά πξόηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηακέλσλ πξνηύπσλ 

 

2.2.1 Αλαζθόπεζε κεηαβνιώλ 

 

Ο Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη όια ηα λέα πξόηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή 

γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 θαη ηα νπνία αλαιύνληαη ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.  
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2.2.2 Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία έρνπλ 

ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Οη αθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ Γ.Π.Υ.Α. εθδόζεθαλ από ην πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ 

Πξνηύπσλ (Γ..Λ.Π.) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή από ηελ 01/01/2010 ή κεηαγελέζηεξα. 

εκεηώλεηαη όηη θαηά ηε ρξήζε 2009, ν Όκηινο δελ πξνέβε ζηελ πξόσξε πηνζέηεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ Γ.Π.Υ.Α. 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ Γ.Λ.Π. 27 «Δλνπνηεκέλεο 

θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη Γ.Λ.Π. 28 «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο». πγθεθξηκέλα: 

 

 Γ.Π.Υ.Α. 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» (αλαζεσξήζεθε ην 2008 θαη εθαξκόδεηαη 

κειινληηθά ζε ζπλελώζεηο επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ε εκεξνκελία απόθηεζεο είλαη ηελ 

ή κεηά ηελ έλαξμεο ηεο πξώηεο εηήζηαο πεξηόδνπ αλαθνξάο πνπ μεθηλά ηελ ή κεηά ηελ 

01/07/2009) 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηηο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31/12/2009, ν Όκηινο δελ πξνρώξεζε ζηελ 

πξόσξε πηνζέηεζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Π.Υ.Α. 3, κε εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηελ 01/01/2009, 

δειαδή γηα ζπλελώζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ή κεηά από ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία 

(βι. εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009). 

 

 Γ.Λ.Π. 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» (ηξνπνπνηήζεθε ην 

2008 θαη εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009) 

 

Ο Όκηινο δελ πξνρώξεζε ζηελ πξόσξε πηνζέηεζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Γ.Λ.Π. 27 από ηελ 01/01/2009, σο 

ζπλέπεηα ηεο πξόσξεο εθαξκνγήο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Π.Υ.Α. 3 (βι. εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 

31εο Γεθεκβξίνπ 2009). 

 

 Τηνζέηεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 28 «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο» (ηξνπνπνηήζεθε ην 2008, ιόγσ ηεο 

αλαζεώξεζεο ηνπ Γ.Λ.Π. 1 θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Λ.Π. 27) 

 

Ο Όκηινο δελ πξνρώξεζε ζηελ πξόσξε εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ Γ.Λ.Π 28 από ηελ 01/01/2009, θαζώο 

ιόγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Λ.Π. 27 (βιέπε αλσηέξσ) ππήξμαλ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζην Γ.Λ.Π. 28 . 

 

Οη αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ επήιζαλ θαηά ηελ παξνύζα ηξηκεληαία πεξίνδν αλαθνξάο, έρνπλ σο 

εμήο: 

 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Πξνηύπσλ (έθδνζε ηνλ Απξίιην 2009 – νη ηξνπνπνηήζεηο ηζρύνπλ γηα 

ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2010) 
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Η I.A.S.B. πξνρώξεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 ζηελ έθδνζε ηνπ «Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 2009», ην νπνίν απνηειείηαη από κία ζεηξά πξνζαξκνγώλ ζε 12 Πξόηππα θαη 

απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηώζεηο ζηα Πξόηππα. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη δελ έρνπλ επεξεάζεη νπζησδώο ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 

Οκίινπ. 

 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Π.Υ.Α. 2: «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ» 

(εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2010) 

 

Η I.A.S.B. πξνρώξεζε ζε έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο επέλδπζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ ζύληαμεο θαη ηεο αθύξσζεο ηνπ. θνπόο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 θαη ηνλ ινγηζηηθό ρεηξηζκό γηα ακνηβέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία κεηνρώλ θαη 

δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζηηο ελνπνηεκέλεο ή εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ιακβάλεη αγαζά ή ππεξεζίεο, όηαλ ε επηρείξεζε δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηηο ακνηβέο απηέο. Η 

Γηνίθεζε εθηηκά όηη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 2 δελ ζα έρνπλ επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ 

Οκίινπ. 

 

 Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Λ.Π. 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε: 

Καηάιιεια κέζα αληηζηάζκηζεο, Ινύιηνο 2008 (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009) 

 

Η ηξνπνπνίεζε ζην Γ.Λ.Π. 39, επηηξέπεη ζε κία επηρείξεζε λα πξνζδηνξίζεη σο αληηζηαζκηδόκελν ζηνηρείν έλα 

ηκήκα ηεο κεηαβνιήο ηεο εύινγεο αμίαο ή ηεο δηαθύκαλζεο ηεο ηακεηαθήο ξνήο ελόο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ 

κέζνπ. Μία επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο κεηαβνιέο ζηελ εύινγε αμία ή ζηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ 

ζπλδένληαη κε έλα κνλνκεξή θίλδπλν, σο ην αληηζηαζκηδόκελν ζηνηρείν, ζε κία απνηειεζκαηηθή ζρέζε 

αληηζηάζκηζεο. Με ηελ παξνύζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδνληαη ζέκαηα ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ν πιεζσξηζκόο θαη ν κνλνκεξήο θίλδπλνο ελόο αληηζηαζκηδόκελνπ ζηνηρείνπ. Η ηξνπνπνίεζε 

δελ έρεη επεξεάζεη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 «πκβόιαηα γηα Καηαζθεπή Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Real Estate)» 

(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2009 – ζύκθσλα 

κε ηνλ Καλνληζκό 636/2009 ηεο ΔΔ νη απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο Γηεξκελείαο 

εθαξκόδνληαη ην αξγόηεξν από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξώηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

πνπ μεθηλά κεηά ηελ 31/12/2009) 

 

Η Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 παξέρεη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκό ηνπ αλ έλα ζπκβόιαην γηα ηελ θαηαζθεπή 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γ.Λ.Π. 11 «Καηαζθεπαζηηθέο πκβάζεηο» ή ηνπ Γ.Λ.Π. 

18 «Έζνδα» θαη αλαθνξηθά κε απηό ην Πξόηππν, πόηε πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη έζνδν από ηελ θαηαζθεπή. Η 
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Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 15 δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ, θαζώο δελ πθίζηαληαη ηέηνηνπ 

είδνπο ζπκθσλίεο. 

 

 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16 «Αληηζηάζκηζε Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δπηρεηξεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα 

ηνπ Δμσηεξηθνύ» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/10/2008- ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 460/2009 ηεο ΔΔ νη εηαηξείεο εθαξκόδνπλ ηελ 

παξνύζα Γηεξκελεία ην αξγόηεξν από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξώηνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο πνπ μεθηλά κεηά ηελ 30/06/2009) 

 

Η Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16 έρεη εθαξκνγή ζε κία επηρείξεζε πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ 

πξνθύπηεη από θαζαξή επέλδπζή ηεο ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ εμσηεξηθνύ θαη πιεξνί ηνπο όξνπο 

γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο, ζύκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 39. Η Γηεξκελεία παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν κία επηρείξεζε πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνύληαη από ηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 

ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο ηεο πεξηόδνπ, ηόζν γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο όζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδόκελν 

ζηνηρείν. Η παξνύζα Γηεξκελεία εθαξκόδεηαη κόλν ζε αληηζηαζκίζεηο θαζαξώλ επελδύζεσλ ζε 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην εμσηεξηθό, ελώ δελ έρεη εθαξκνγή γηα αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ ή 

εύινγεο αμίαο. Η Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 17 «Γηαλνκέο κε Σακεηαθώλ ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ ζηνπο Ιδηνθηήηεο» 

(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009 – ζύκθσλα 

κε ηνλ Καλνληζκό 1142/2009 ηεο ΔΔ νη απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο Γηεξκελείαο 

εθαξκόδνληαη ην αξγόηεξν από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ πξώηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

πνπ μεθηλά κεηά ηελ 31/10/2009) 

 

Όηαλ κία επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε δηαλνκήο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαλείκεη ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνύ πνπ αθνξνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη κία ππνρξέσζε γηα απηά ηα 

πιεξσηέα κεξίζκαηα. Η Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 17 δηεπθξηλίδεη ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

- ην κέξηζκα πιεξσηέν πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη όηαλ ην κέξηζκα έρεη εγθξηζεί θαη δελ βξίζθεηαη πιένλ 

ζηε δηάζεζε ηεο Δηαηξείαο, 

- ε Δηαηξεία πξέπεη λα επηκεηξά ην κέξηζκα πιεξσηέν ζηελ εύινγε αμία ησλ θαζαξώλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξόθεηηαη λα δηαλεκεζνύλ, 

- ε Δηαηξεία πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ κεξίζκαηνο πνπ πιεξώζεθε θαη ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ θαζαξώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ δηαλέκνληαη ζηα απνηειέζκαηα, θαη 

- ε Δηαηξεία πξέπεη λα παξέρεη πξόζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο, εθόζνλ ηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ θαηέρνληαη πξνθεηκέλνπ γηα δηαλνκή ζηνπο ηδηνθηήηεο πιεξνύλ ηνλ νξηζκό ηεο δηαθνπείζαο 

δξαζηεξηόηεηαο. 
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Η παξνύζα Γηεξκελεία ζα έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απνθαζηζηεί ε δηαλνκή κε 

ηακεηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ. Η παξνύζα Γηεξκελεία δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 18 «Μεηαθνξέο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ από Πειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα 

εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2009 – ζύκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκό 1164/2009 ηεο ΔΔ εθαξκόδεηαη ην αξγόηεξν από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ 

πξώηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο πνπ μεθηλά κεηά ηελ 31/10/2009) 

 

Η Γηεξκελεία απηή αλαθέξεηαη εηδηθόηεξα ζηνλ ηνκέα θνηλήο σθέιεηαο δηεπθξηλίδνληαο ηνλ ινγηζηηθό ρεηξηζκό 

ζπκθσληώλ όπνπ ε Δηαηξεία απνθηά ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ (ή ρξεκαηηθά δηαζέζηκα 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ) από έλαλ πειάηε θαη απηό 

ην πάγην ρξεζηκνπνηείηαη σο αληάιιαγκα γηα ηε ζύλδεζε ηνπ πειάηε ζην δίθηπν ή γηα ηελ παξνρή κειινληηθή 

πξόζβαζήο ηνπ, έηζη ώζηε λα ηξνθνδνηήζεη ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Η Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή 

ζηνλ Όκηιν.  

 

 

2.2.3 Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ 

θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Η αθόινπζε ηξνπνπνίεζε ππάξρνληνο Πξνηύπνπ, έρεη δεκνζηεπζεί θαη έρεη ηεζεί ζε ηζρύ αιιά δελ έρνπλ 

αθόκε πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ. πγθεθξηκέλα: 

 

 Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Π.Υ.Α 1 «Γ.Π.Υ.Α. Πξώηε Δθαξκνγή» - Δπηπξόζζεηεο Δμαηξέζεηο γηα 

Δπηρεηξήζεηο πνπ Δθαξκόδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α. γηα Πξώηε Φνξά (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2010) 

 

Η ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαίξεζε από ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζηελ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνύ ζηνπο ηνκείο πεηξειαίνπ, θπζηθνύ αεξίνπ θαη κηζζώζεσλ. Η ηξνπνπνίεζε εθαξκόδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2010 θαη δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

2.2.4 Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί 

ζε ηζρύ θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Σα αθόινπζα λέα Πξόηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Πξνηύπσλ αιιά θαη νη αθόινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα 

Πξόηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά δελ έρνπλ αθόκε ηεζεί ζε ηζρύ. πγθεθξηκέλα: 
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 Αλαζεώξεζε ηνπ Γ.Λ.Π. 24 «Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ» (εθαξκόδεηαη 

κειινληηθά γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2011) 

 

Η I.A.S.B. πξνρώξεζε ηελ 04/11/2009 ζηελ έθδνζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Λ.Π. 24 «Γλσζηνπνηήζεηο 

πλδεδεκέλσλ Μεξώλ». Η θπξηόηεξε αιιαγή ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε έθδνζε ηνπ Πξνηύπνπ είλαη ε 

εηζαγσγή ηεο εμαίξεζεο από ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο ηνπ Γ.Λ.Π 24 ησλ ζπλαιιαγώλ κε: (α) θξαηηθέο 

ππεξεζίεο νη νπνίεο αζθνύλ έιεγρν, νπζηώδε επηξξνή ή από θνηλνύ έιεγρν ζηελ αλαθέξνπζα επηρείξεζε θαη 

(β) ινηπέο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνύ άκεζα ζπλδεδεκέλα κε θξαηηθέο ππεξεζίεο. Δπίζεο, απνζαθελίδεη θαη 

απινπνηεί ηνλ νξηζκό ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε όρη κόλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ 

ζπλαιιαγώλ θαη ησλ ππνινίπσλ κεηαμύ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ, αιιά θαη ησλ δεζκεύζεσλ ηόζν ζηηο 

εηαηξηθέο όζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Η αλσηέξσ αλαζεώξεζε δελ αλακέλεηαη λα 

επεξεάζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Γ.Π.Υ.Α. 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

 

Σν Γ..Λ.Π πξνρώξεζε ηελ 12/11/2009 ζηελ έθδνζε λένπ Πξνηύπνπ, ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Π.Υ.Α. 9 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» ην νπνίν θαη ζηαδηαθά ζα αληηθαηαζηήζεη ην Γ.Λ.Π. 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά 

Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε». Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 απνηειεί ην πξώην κέξνο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 

39. Σν πκβνύιην ησλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ ζθνπεύεη λα επεθηείλεη ην Γ.Π.Υ.Α. 9 θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2010, έηζη ώζηε λα πξνζηεζνύλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλόκεζε θαη ηελ απνηίκεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ, ηελ απναλαγλώξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο 

αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. ύκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 9, όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνύ απνηηκώληαη αξρηθά ζηελ εύινγε αμία πιένλ ζπγθεθξηκέλα θόζηε ζπλαιιαγώλ. Η κεηαγελέζηεξε 

απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θόζηνο είηε 

ζηελ εύινγε αμία θαη εμαξηάηαη από ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ησλ ζπκβαηηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνύ. 

Σν Γ.Π.Υ.Α. 9 απαγνξεύεη αλαηαμηλνκήζεηο, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν ηεο 

επηρείξεζεο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απαηηείηαη λα αλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα 

επεξεαδόκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. ύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9 όιεο νη επελδύζεηο ζε 

ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο πξέπεη απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο. Δληνύηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα 

παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο 

εύινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθώλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Η Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ 

δελ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε πξόσξε εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 9. 
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 Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Π.Υ.Α. 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α.» - Πεξηνξηζκέλεο Δμαηξέζεηο 

από ηε πγθξηηηθή Πιεξνθόξεζε γηα ηηο Γλσζηνπνηήζεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 7 γηα επηρεηξήζεηο 

πνπ εθαξκόδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α. γηα πξώηε θνξά (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2010) 

 

Η παξνύζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη εμαηξέζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκόδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α. γηα πξώηε θνξά, 

από ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνύληαη 

από ην Γ.Π.Υ.Α.. 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο». Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή 

ζηνλ Όκηιν, θαζώο δελ εθαξκόδεη γηα πξώηε θνξά ηα Γ.Π.Υ.Α. 

 

 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 14 (Σξνπνπνίεζε)- «Πξνπιεξσκέο Διάρηζησλ Κεθαιαηαθώλ Απαηηήζεσλ» 

(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011) 

 

Η ηξνπνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα άξεη ηνλ πεξηνξηζκό πνπ είρε κηα νληόηεηα ζην λα 

αλαγλσξίζεη έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνύ πνπ πξνέθππηε από εζεινληηθέο πξνπιεξσκέο πνπ δηελεξγνύζε 

πξνο έλα πξόγξακκα παξνρώλ πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεώζεηο ηνπ. Η 

Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 19 «Δμόθιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κέζσ πκκεηνρηθώλ 

Σίηισλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2010) 

 

Η Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 19 αλαθέξεηαη ζηνλ ινγηζηηθό ρεηξηζκό από ηελ επηρείξεζε πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο 

ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιόθιεξε ή ελ κέξεη, κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Η 

Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

 Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Λ.Π. 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» - Σαμηλόκεζε 

Δθδόζεσλ Γηθαησκάησλ ζε Μεηνρέο (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ 

ή κεηά ηελ 01/02/2010) 

 

Η ηξνπνπνίεζε αλαζεσξεί ηνλ νξηζκό ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, όπσο απηόο παξέρεηαη ζην 

Γ.Λ.Π. 32, κε ζθνπό ηελ ηαμηλόκεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή δηθαησκάησλ αγνξάο κεηνρώλ (πνπ 

αλαθέξνληαη καδί σο «δηθαηώκαηα»/ “rights”) σο ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο. Η εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζα 

εμεηαζηεί εάλ ζα έρεη επίπησζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Η παξνύζα 

ηξνπνπνίεζε έρεη εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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2.2.5 εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο. 

 

Η πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) απαηηεί από ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκό θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζόληνο θαη ζε 

άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηώλ γηα κειινληηθά γεγνλόηα ηα νπνία 

ζεσξνύληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελώ επαλαμηνινγνύληαη ζπλερώο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

όισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηώλ. 

 

 

3. εκαληηθά γεγνλόηα θαη κεηαβνιέο 

 

3.1 εκαληηθά γεγνλόηα 

 

Καηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ζύληαμεο ησλ ελδηακέζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε 

επεξεάδεη ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ Οκίινπ,θαζώο ν ζπλδπαζκόο ηεο ζπξξηθλνύκελεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο 

θαη ηεο πηζησηηθήο αζθπμίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηδίσο ηελ εγρώξηα αγνξά επεξεάδεη νπζησδώο ηελ εκπνξηθή 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ. Λόγσ ηεο έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο δηάξθεηαο απηνύ, ε δηαλπνκέλε ρξήζε 2010 

ραξαθηεξίδεηαη από εμαηξεηηθό βαζκό δπζθνιίαο. Η κηθξή ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ Οκίινπ θαη ε 

ζεκαληηθή πνηνηηθή θαη πξντνληηθή ηνπ δηαθνξνπνίεζε απνηεινύλ ηα θύξηα εθόδηα πνπ δηαζέηεη γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

Η ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ γηα ηελ ρξήζε 2010 δηαζέηεη ακπληηθό αιιά θαη επηζεηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη 

ζπλνςίδεηαη ζηα αθόινπζα: 

- δηαηήξεζε ηεο ξεπζηόηεηαο θαη ησλ ζεηηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ κε πεξηνξηζκό όζν είλαη δπλαηόλ ησλ 

δαπαλώλ, πξνθεηκέλνπ ε Δηαηξεία λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη θαη απξόβιεπηεο αθόκε θαηαζηάζεηο,  

- δηαξθήο αλαδήηεζε λέσλ πεδίσλ δξάζεο, κε εθκεηάιιεπζε ηεο δπλαηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα εηζέξρεηαη ζε 

λένπο ηνκείο ιόγσ ηεο πνιπζρηδνύο παξαγσγηθήο δπλαηόηεηάο ηεο θαη ηεο επειημίαο ηεο,  

- ηελ επίηεπμε λέσλ ζπκθσληώλ κε νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνύ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγηώλ κε 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ζηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ. 

- ηελ επηβξάδπλζε ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επελδύζεσλ ηεο κέρξη ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

αγνξάο.  

 

Λόγνη πνπ ζπλεγνξνύλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο ξεπζηόηεηαο ηνπ Οκίινπ είλαη νη 

εμήο: 

- Ο Όκηινο έρεη καθξνρξόληεο ζπλεξγαζίεο κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο ηνπ. Η Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ 

εθηηκά όηη δε ζα ππάξμεη ζεκαληηθό πξόβιεκα όζνλ αθνξά ηηο ζπλεξγαζίεο απηέο. 



 

 17 

- Η Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εθηηκά όηη δε ζα απαηηεζεί ε πξόζζεηε ιήςε δαλείσλ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζηνπο επόκελνπο κήλεο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ιόγσ θπξίσο ησλ ζεκαληηθώλ 

δηαζεζίκσλ πνπ δηαηεξεί ν Όκηινο θαη εηδηθόηεξα ε Δηαηξεία.  

-  Οη θπξηόηεξνη πειάηεο ηνπ Οκίινπ δελ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Οη 

απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 31.03.2010 θξίλνληαη όηη ζα εηζπξαρζνύλ θαη ν Όκηινο δε ζα 

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πηζησηηθή ηθαλόηεηα ησλ πειαηώλ ηνπ. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ν Όκηινο παξά ηηο πξόζθαηεο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο παξακέλεη ζε ηζρπξή 

νηθνλνκηθή ζέζε, θαη έρεη επαξθέο θεθάιαην θαη ξεπζηόηεηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θαη ην δαλεηζκό ηνπ.Πάλησο παξά ην γεγνλόο πσο νη εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα ην 

2010 ζηεξίδνληαη ζε κάιινλ δπζκελή ζελάξηα θαη ζπκβαδίδνπλ ζην γεληθόηεξν αξλεηηθό θιίκα θαη ηελ 

απαηζηνδνμία πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ αλαζηξνθή ηνπ 

θιίκαηνο, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο είλαη ηθαλνπνηεκέλε κε ηελ επίηεπμε ζεηηθώλ ΔΒΙΣDA πνπ εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί ηνλ βαζηθό ζηόρν ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε 2010 θαη δηαηεξεί ηελ αηζηνδνμία ηεο γηα νκαιή έμνδν 

από ηελ παξνύζα δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία κε ηηο ιηγόηεξεο θαηά ην δπλαηόλ απώιεηεο.                   

 

 

3.2 εκαληηθόηεξεο κεηαβνιέο ζηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο πεξηόδνπ. 

 

Οη ζεκαληηθόηεξεο κεηαβνιέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο Δλνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο θαη ηεο Δλνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο πλνιηθώλ Δζόδσλ ηεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε ηελ 31.3.2010 έρνπλ σο 

εμήο: 

 

3.2.1 Μεηαβνιέο Δλνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

Σν ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ Οκίινπ ηελ 31ε Μαξηίνπ 2010 αλήιζε ζε επξώ 42.984,58 ρηι. πεξίπνπ 

παξνπζηάδνληαο αύμεζε, έλαληη ηεο 31.12.2009, θαηά επξώ 476,83 ρηι. ήηνη πνζνζηό 1,12%. 

 

Οη ζεκαληηθόηεξεο κεηαβνιέο έρνπλ σο αθνινύζσο: 

 

 Μείσζε ησλ απαηηήζεσλ από πειάηεο θαηά πνζό 223,38 ρηι. επξώ, ήηνη πνζνζηό 2,78%, νθεηιόκελε 

ηόζν ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009, όζν θαη ζηηο κεησκέλεο πσιήζεηο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. 

 Αύμεζε ησλ εκπνξηθώλ ππνρξεώζεσλ θαηά πνζό 717,87 ρηι. επξώ, ήηνη πνζνζηό 21,77%, 

νθεηιόκελε θαηά θύξην ιόγν, ζηελ ιήςε θαιύηεξσλ όξσλ δηαθαλνληζκνύ απηώλ (επηκήθπλζε ηνπ 

ρξόλνπ εμόθιεζεο ησλ) θαζώο θαη ζηελ αύμεζε ησλ απνζεκάησλ, ιόγσ επηθείκελσλ παξαγγειηώλ   

πξνο εθηέιεζε παξαγγειηώλ.   
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 Αύμεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ Οκίινπ θαηά πνζό 600,95 ρηι. επξώ, ήηνη πνζνζηό 21,07%, 

νθεηιόκελε ζηε ιήςε απμεκέλσλ παξαγγειηώλ πνπ αλακέλεηαη λα εθηειεζηνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

β’ ηξηκήλνπ ηνπ 2010 θαζώο επίζεο θαη ζηελ απμεηηθή πνξεία ησλ ηηκώλ ησλ πξώησλ πιώλ.   

 Μείσζε ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ πνζνύ επξώ 105,32 ρηι., ήηνη πνζνζηό 1,73%, απνηέιεζκα 

ησλ δεκηνπξγεζεηζώλ ζεηηθώλ ηακηαθώλ ιεηηνπξγηθώλ ξνώλ θαη ηεο επαξθνύο ξεπζηόηεηαο πνπ 

δηαζέηεη ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο γεληθόηεξα 

 

 

3.2.2 Μεηαβνιέο ηεο Δλνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο πλνιηθώλ Δζόδσλ Πεξηόδνπ. 

 

Η νξηαθή βειηίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Οκίινπ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηεο 

πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ νθείιεηαη πξσηίζησο ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηνπ Οκίινπ θαη ζηελ 

ζεηηθή πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο « ΜEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ». 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ δηακνξθώζεθε ζε 4,11 εθαη. επξώ έλαληη 4,05 εθαη. επξώ 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηώλνληαο νξηαθή αύμεζε θαηά 1,51%.  

Βειηίσζε ζεκείσζαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ κε ηα κηθηά θέξδε λα δηακνξθώλνληαη ζε 419,86 ρηι. 

επξώ έλαληη 191,87 ρηι. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηώλνληαο ζεκαληηθή άλνδν θαηά 118,83 %. Σα 

θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθαλ ζε 208,28 ρηι. επξώ έλαληη 

58,33 ρηι. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 257,04 %. 

Σα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ ηνπ Οκίινπ, βειηηώζεθαλ θαη δηακνξθώζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε δεκηέο 

58,65 ρηι. επξώ έλαληη δεκηώλ 336,60 ρηι. επξώ ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο. Σέινο, 

ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο γηα ηνλ Όκηιν αλήιζαλ ζε δεκηέο 61,49 ρηι. 

επξώ  έλαληη δεκηώλ 346,73 ρηι. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν.  

εκεηώλεηαη όηη ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ δηακόξθσζε ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ηεο ηξέρνπζαο 

πεξηόδνπ ζε ζύγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ απνηέιεζαλ νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο « ΜEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. »  ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο νπνίαο απμήζεθε θαηά 

99,33 % (Α΄ ηξίκελν 2010 : 1.382,59 ρηι. επξώ , Α΄ ηξίκελν 2009 : 693,60 ρηι. επξώ ) 

Πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί όηη ε MEVACO ελ κέζσ ησλ ηδηαίηεξα αξλεηηθώλ δηεζλώλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ 

θαη παξά ηελ ζεκαληηθή επηδείλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο, θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη 

ηα κεξίδηα αγνξάο πνπ θαηείρε ηόζν ζηε Διιάδα όζν θαη ζηελ Δπξώπε, ζεκεηώλνληαο παξάιιεια ζεκαληηθή 

αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ηεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν θαηά 123,35 % ε κεηξηθή θαη θαηά 93,68 % ν 

Όκηινο. 

Η δηνίθεζε ηεο  MEVACO  θάησ από ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο θαη ζπλεθηηκώληαο ηηο αξλεηηθέο σο άλσ γεληθέο 

ζπγθπξίεο, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα δηαηεξεζνύλ θαη κέρξη ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζέηεη σο 

πξνηεξαηόηεηα ηεο ηε δηαηήξεζε ηεο επαξθνύο ξεπζηόηεηαο ηεο κέζσ πξαθηηθώλ δηαρείξηζεο ηνπ θεθαιαίνπ 
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θίλεζεο θαη ησλ θεθαιαηαθώλ δαπαλώλ, ηεο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαη ηεο αύμεζεο ηεο 

απνδνηηθόηεηαο.  

 

4. Γνκή ηνπ Οκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηώλ 

 

Η δνκή ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 31/3/2010 έρεη σο εμήο:  

Δπσλπκία
Υώξα 

εγθαηάζηαζεο
Έδξα Δίδνο ζπκκεηνρήο % πκκεηνρήο

Μέζνδνο Δλνπνίεζεο  

31.3.2010
Γήκνο Αζπξνπύξγνπ

Αζπξόππξγνο -Θέζε Πξάξη- Μνπζηάθη

Γήκνο Καιιηζέαο

Θεζζαινλίθε - 12ν ρικ Π.E.O Θεζ/λίθεο -Κηιθίο, ΒΙΠΔ ΙΝΓΟΤ

Μέζνδνο νιηθήο ελνπνίεζεο

MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ A.B.E.E Διιάδα Άκεζε 67% Μέζνδνο νιηθήο ελνπνίεζεο

MEVACO ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ A.B.E.E Διιάδα Άκεζε Μεηξηθή Δηαηξεία

 

 

5. Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα 

  

5.1 Πξσηεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο – επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο 

 

Ο όκηινο αλαγλσξίδεη δύν επηρεηξεκαηηθνύο ηνκείο (κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο παληόο ηύπνπ – θαηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο ελέξγεηαο) σο ηνπο ιεηηνπξγηθνύο ηνπ ηνκείο. Οη αλσηέξσ ιεηηνπξγηθνί ηνκείο είλαη απηνί 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο γηα εζσηεξηθνύο ζθνπνύο θαη νη ζηξαηεγηθέο 

απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο ιακβάλνληαη κε βάζε ηα αλαπξνζαξκνζκέλα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ θάζε 

παξνπζηαδόκελνπ ηνκέα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπο. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε αλάιπζε απηώλ ησλ δύν ηνκέσλ σο εμήο: 

 

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 31/3/2010
Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληόο ηύπνπ

Καηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

ύλνιν

Πσιήζεηο

 - ζε εμσηεξηθνύο πειάηεο 2.726.844,19 1.382.592,36 4.109.436,55

 - ζε άιινπο ηνκείο 10.182,55 0,00 10.182,55

Καζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 2.737.026,74 1.382.592,36 4.119.619,10

Κόζηνο πιηθώλ/απνζεκάησλ -1.275.755,73 -737.744,05 -2.013.499,78
Παξνρέο ζην πξνζσπηθό -964.677,83 -256.499,42 -1.221.177,25
Απνζβέζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη απνκείσζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
-237.470,60 -67.705,55 -305.176,15

Λνηπά έμνδα/έζνδα -340.208,15 -255.871,12 -596.079,27

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα ηνκέα -81.085,57 64.772,22 -16.313,35

 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο ηελ 31/3/2010

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληόο ηύπνπ

Καηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

ύλνιν

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 26.224.860,81 1.569.367,32 27.794.228,13
Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 33.810,21 7.281,00 41.091,21
Κπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9.601.248,96 5.548.010,18 15.149.259,14
Με θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 0,00 0,00

ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνκέα 35.859.919,98 7.124.658,50 42.984.578,48

ύλνιν ππνρξεώζεσλ παξνπζηαδόκελσλ ηνκέσλ 9.016.304,30 5.360.172,77 14.376.477,07  
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Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 31/3/2009
Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληόο ηύπνπ

Καηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

ύλνιν

Πσιήζεηο

 - ζε εμσηεξηθνύο πειάηεο 3.354.860,42 693.603,04 4.048.463,46

 - ζε άιινπο ηνκείο 18.490,41 0,00 18.490,41
Καζαξέο πσιήζεηο ηνκέα 3.373.350,83 693.603,04 4.066.953,87

Κόζηνο πιηθώλ/απνζεκάησλ -1.723.244,56 -484.610,44 -2.207.855,00
Παξνρέο ζην πξνζσπηθό -1.086.025,75 -208.950,24 -1.294.975,99
Απνζβέζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη απνκείσζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
-336.330,30 -61.680,57 -398.010,87

Λνηπά έμνδα/έζνδα -263.744,66 -154.754,90 -418.499,56

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα ηνκέα -35.994,44 -216.393,11 -252.387,55  

 

  

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο ηελ 31/12/2009

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

παληόο ηύπνπ

Καηαζθεπέο 

ζπζηεκάησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο

ύλνιν

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 26.325.900,77 1.579.656,78 27.905.557,55
Λνηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 33.810,21 7.281,00 41.091,21
Κπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9.380.230,79 5.180.870,75 14.561.101,54
Με θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0,00 0,00 0,00

ύλνιν Πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνκέα 35.739.941,77 6.767.808,53 42.507.750,30

ύλνιν ππνρξεώζεσλ παξνπζηαδόκελσλ ηνκέσλ 8.754.681,49 5.066.204,21 13.820.885,70  

 

 

5.2 Γεπηεξεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο - γεσγξαθηθνί ηνκείο 

 

Σα έζνδα από εμσηεξηθνύο πειάηεο θαζώο θαη ηα κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ κε 

βάζε ηελ γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά σο εμήο: 

 

O ΟΜΙΛΟ

ΠΩΛΗΔΙ

ΜΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΠΩΛΗΔΙ

ΜΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

ΔΛΛΑΓΑ 3.349.994,87 27.835.319,34 3.656.356,12 28.778.823,06

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 435.573,68 0,00 249.967,31 0,00

ΥΩΡΔ ΔΝΣΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ 133.373,04 0,00 102.338,48 0,00

ΛΟΙΠΔ ΥΩΡΔ ΔΚΣΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ 190.494,96 0,00 39.801,55 0,00

ύλνιν 4.109.436,55 27.835.319,34 4.048.463,46 28.778.823,06

1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009

 

 

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΠΩΛΗΔΙ

ΜΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΠΩΛΗΔΙ

ΜΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

ΔΛΛΑΓΑ 2.124.648,60 26.759.718,52 3.099.176,49 27.558.583,51

ΡΟΤΜΑΝΙΑ 434.963,68 0,00 247.665,31 0,00

ΥΩΡΔ ΔΝΣΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ 0,00 0,00 145,90 0,00

ΛΟΙΠΔ ΥΩΡΔ ΔΚΣΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ 177.414,46 0,00 26.363,13 0,00

ύλνιν 2.737.026,74 26.759.718,52 3.373.350,83 27.558.583,51

1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009
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Σα έζνδα ηνπ Οκίινπ ζηελ Δπξώπε αιιά θαη εθηόο επξσπατθήο έλσζεο πξνθύπηνπλ κε βάζε ην εζσηεξηθό 

ζύζηεκα πιεξνθόξεζεο ηνπ Οκίινπ. Σν ζύζηεκα απηό απνηειεί ην βαζηθό ζύζηεκα πιεξνθόξεζεο ηνπ 

Οκίινπ γηα ζθνπνύο εζσηεξηθώλ αλαθνξώλ.Σα ζπλνιηθά πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο ιεηηνπξγηθνύο 

ηνκείο ηνπ Οκίινπ ζπκθσλνύλ κε ηα βαζηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο σο εμήο: 

 

31.3.2010 31.3.2009
Έζνδα Σνκέσλ

πλνιηθά Έζνδα Σνκέα 4.119.619,10 4.066.953,87

Απαινηθέο ελδνηνκεαθώλ Δζόδσλ -10.182,55 -18.490,41

Έζνδα Οκίινπ 4.109.436,55 4.048.463,46

Απνηειέζκαηα Σνκέσλ

πλνιηθά Απνηειέζκαηα Σνκέα -12.594,47 -252.387,55

Απαινηθέο ελδνηνκεαθώλ ιεηηνπξγηθώλ απνηειεζκάησλ -3.718,88 0,00

Λεηηνπξγηθά Απνηειέζκαηα Οκίινπ -16.313,35 -252.387,55

Υξεκαηνηθνλνκηθό θόζηνο -58.310,31 -102.735,30

Υξεκαηνηθνλνκηθά έζνδα 15.968,33 18.522,03

Κέξδε πξν Φόξσλ Πεξηόδνπ Οκίινπ -58.655,33 -336.600,82

ηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 31.3.2010 31.12.2009

ύλνιν ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ παξνπζηαδόκελσλ ηνκέσλ 43.590.904,10 43.068.415,00

Δλνπνίεζε -606.325,62 -560.664,70

ηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο ζέζεο Οκίινπ 42.984.578,48 42.507.750,30

 

 

 

5.3  Αλάιπζε εζόδσλ θαηά θαηεγνξία  

 

Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ ηαμηλνκεκέλεο κε βάζε ην κέγεζνο (βάξνο) ησλ παξαγνκέλσλ πξντόλησλ θαη θαηά 

θαηεγνξία ππεξεζηώλ (εθηόο ησλ πσιήζεσλ δηαθνπεηζώλ δξαζηεξηνηήησλ) αλαιύνληαη σο εμήο: 

 

31.3.2010 31.3.2009
Καηαζθεπή πξνηόλησλ ειαθξνύ βάξνπο θαη κέξε απηώλ 1.965.364,33 2.045.625,83
Καηαζθεπή βαξηώλ κεηαιιηθώλ πξνηόλησλ θαη κέξε απηώλ 599.748,89 1.210.393,00
Καηαζθεπή ζπζηεκάησλ ειηαθήο ελέξγεηαο θαη κεξώλ απηώλ 1.261.981,96 583.817,55
Λνηπώλ απνζεκάησλ 172.319,44 88.674,35
Πσιήζεηο Πξντόλησλ 3.999.414,62 3.928.510,73

Δπεμεξγαζία πιηθώλ ηξίησλ 103.630,03 100.169,95
Λνηπέο εξγαζίεο παξνρήο ππεξεζηώλ 6.391,90 19.782,78
Πσιήζεηο ππεξεζηώλ 110.021,93 119.952,73

Πσιήζεηο Οκίινπ 4.109.436,55 4.048.463,46
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6.  Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

6.1 Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 

Σα νηθόπεδα θαη ηα θηίξηα ηνπ Οκίινπ απνηηκνύληαη ζηελ «εύινγε αμία» απηώλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα  

ηνπ  Γ.Λ.Π. 16. Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηώζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ έλαληη δαλεηζκνύ. Σα ελζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιύνληαη σο εμήο : 

 

Οηθόπεδα  Κηίξηα Μερ/θόο εμνπιηζκόο Μεηαθνξηθά κέζα &

Έπηπια θαη Λνηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο ππό 

εθηέιεζε ύλνιν

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2008
10.686.810,63 6.010.590,32 11.624.069,05 149.826,19 168.243,11 41.588,62 28.681.127,92

Πξνζζήθεο 0,00 14.926,95 142.040,38 0,00 9.572,14 443.596,30 610.135,77

Μεηαθνξέο 0,00 68.761,82 9.205,72 0,00 0,00 -77.967,54 0,00
Πσιήζεηο - Μεηώζεηο 0,00 0,00 -561.442,72 -32.254,54 0,00 0,00 -593.697,26

Απνζβέζεηο 0,00 -88.310,11 -1.232.580,16 -20.842,96 -61.574,41 0,00 -1.403.307,64

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ 0,00 0,00 326.574,38 23.987,87 249,99 0,00 350.812,24

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2009
10.686.810,63 6.005.968,98 10.307.866,65 120.716,56 116.490,83 407.217,38 27.645.071,03

Πξνζζήθεο 0,00 0,00 45.815,50 0,00 6.525,85 140.807,56 193.148,91
Πσιήζεηο - Μεηώζεηο 0,00 0,00 -73.701,50 0,00 0,00 0,00 -73.701,50

Απνζβέζεηο 0,00 -22.430,19 -241.725,14 -4.630,26 -13.075,13 0,00 -281.860,72

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ 0,00 0,00 73.249,32 0,00 0,00 0,00 73.249,32

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Μαξηίνπ 

2010
10.686.810,63 5.983.538,79 10.111.504,83 116.086,30 109.941,55 548.024,94 27.555.907,04

Ο ΟΜΙΛΟ

 

Οηθόπεδα Κηίξηα

Μεραλήκαηα & ηερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο Μεηαθνξηθά κέζα

Έπηπια θαη Λνηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο ππό 

εθηέιεζε ύλνιν

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008
10.686.810,63 5.727.264,96 10.243.100,45 121.405,10 132.752,15 41.588,62 26.952.921,91

Πξνζζήθεο 0,00 3.926,95 60.422,48 0,00 6.504,64 443.596,30 514.450,37
Μεηαθνξέο 0,00 68.761,82 9.205,72 0,00 0,00 -77.967,54 0,00

Πσιήζεηο - Μεηώζεηο 0,00 0,00 -549.354,28 -32.254,54 0,00 0,00 -581.608,82

Απνζβέζεηο 0,00 -78.216,25 -1.012.355,05 -17.182,08 -51.279,50 0,00 -1.159.032,88

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ 0,00 0,00 322.675,57 23.987,87 0,00 0,00 346.663,44

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 10.686.810,63 5.721.737,48 9.073.694,89 95.956,35 87.977,29 407.217,38 26.073.394,02

Πξνζζήθεο 0,00 0,00 19.405,40 0,00 1.410,08 140.807,56 161.623,04
Πσιήζεηο - Μεηώζεηο 0,00 0,00 -94.044,78 0,00 0,00 0,00 -94.044,78

Απνζβέζεηο 0,00 -19.822,69 -183.459,82 -4.051,25 -7.152,11 0,00 -214.485,87

Μεηώζεηο απνζβέζεσλ 0,00 0,00 72.959,10 0,00 0,00 0,00 72.959,10

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Μαξηίνπ 2010 10.686.810,63 5.701.914,79 8.888.554,79 91.905,10 82.235,26 548.024,94 25.999.445,51

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

6.2 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ Όκηιν θαη γηα ηελ Δηαηξεία αλαιύνληαη σο εμήο : 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ SOFTWARE ύλνιν

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ SOFTWARE ύλνιν

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 170.643,29 252.396,93 423.040,22 170.643,29 249.505,74 420.149,03 

Πξνζζήθεο 0,00 2.605,00 2.605,00 0,00 2.110,00 2.110,00 

Απνζβέζεηο (34.128,65) (131.030,05) (165.158,70) (34.128,65) (129.415,30) (163.543,95)

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 136.514,64 123.971,88 260.486,52 136.514,64 122.200,44 258.715,08 

Πξνζζήθεο 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 

Απνζβέζεηο (8.532,17) (14.783,26) (23.315,43) (8.532,17) (14.452,56) (22.984,73)

Λνγηζηηθή αμία ηελ 31 Μαξηίνπ 2010 127.982,47 110.338,62 238.321,09 127.982,47 107.747,88 235.730,35 

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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6.3 Απνζέκαηα 

 

Σα απνζέκαηα αλαιύνληαη παξαθάησ: 

31/3/2010 31/12/2009 31/3/2010 31/12/2009

Δκπνξεύκαηα 25.674,44 49.592,00 1.730,16 1.730,16 

Πξντόληα έηνηκα & εκηηειή-Τπνπξνηόληα & Τπνιείκκαηα 1.079.858,76 1.103.756,27 462.207,97 664.767,19 

Παξαγσγή ζε εμέιημε 897.727,43 522.910,02 897.727,43 522.910,02 

Πξώηεο & βνεζεηηθέο Ύιεο- Τιηθά ζπζθεπαζίαο -

Αλαιώζηκα πιηθά & αληαι/θά παγίσλ 1.450.089,28 1.176.143,21 1.039.992,68 834.492,73 

ύλνιν 3.453.349,91 2.852.401,50 2.401.658,24 2.023.900,10 

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

Ο Όκηινο δελ έρεη ελερπξηαζκέλα απνζέκαηα. 

 

6.4 Απαηηήζεηο από πειάηεο 

 

Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, αλαιύνληαη σο εμήο: 

 

31/3/2010 31/12/2009 31/3/2010 31/12/2009

Πειάηεο 4.887.235,51 4.998.595,48 3.698.606,02 3.938.530,14 
Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα 0,00 2.300,00 0,00 0,00 
Δπηηαγέο Δηζπξαθηέεο 3.268.879,91 3.368.684,86 739.345,42 683.076,17 
Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 170.612,19 140.612,19 90.000,00 90.000,00 

Μείνλ: Aπνκεηώζεηο (508.452,80) (468.541,68) (428.195,83) (401.418,93)

Καζαξέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο 7.818.274,81 8.041.650,85 4.099.755,61 4.310.187,38 

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑΟ ΟΜΙΛΟ

 

Σν ζύλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξόζεζκεο ιήμεο. Δθηηκώληαο ηελ 

αλαθηεζηκόηεηα ησλ βξαρππξόζεζκσλ απαηηήζεσλ από πειάηεο, ν Όκηινο εμεηάδεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα θαη θεξεγγπόηεηα ησλ απαηηήζεσλ από ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ε πίζησζε 

σο ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Η Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πηζηεύεη όηη δελ 

ρξεηάδεηαη επηπιένλ πξόβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, από απηήλ πνπ έρεη ήδε δηελεξγεζεί. Η Γηνίθεζε 

ζεσξεί όηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ πειαηώλ θαη ινηπώλ βξαρππξόζεζκσλ απαηηήζεσλ αληηπξνζσπεύεη ηελ 

εύινγε αμία ηνπο. 

6.5 Λνηπέο απαηηήζεηο 

 

Οη ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιύνληαη σο εμήο: 

 

31/3/2010 31/12/2009 31/3/2010 31/12/2009

Απαηηήζεηο από Διιεληθό Γεκόζην 908.683,02 851.434,80 393.546,55 392.954,47 

Υξεώζηεο δηάθνξνη 248.682,54 154.079,26 199.526,98 108.513,63 

ύλνιν 1.157.365,56 1.005.514,06 593.073,53 501.468,10 

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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Σν ζύλνιν ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη πσο είλαη βξαρππξόζεζκεο ιήμεο. Η εύινγε αμία απηώλ ησλ 

βξαρππξόζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ δελ θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα θαζώο ε 

ινγηζηηθή αμία ζεσξείηαη πσο πξνζεγγίδεη ηελ εύινγε αμία ηνπο. 

 

6.6 Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 

 

Οη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηόζν νη καθξνπξόζεζκεο όζν θαη νη βξαρππξόζεζκεο 

αλαιύνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα : 

 

31/3/2010 31/12/2009 31/3/2010 31/12/2009
Μαθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο

Οκνινγηαθά δάλεηα 2.236.000,00 2.302.000,00 2.236.000,00 2.302.000,00

Σξαπεδηθόο δαλεηζκόο 703.078,54 863.058,86 457.941,24 543.529,47

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 2.939.078,54 3.165.058,86 2.693.941,24 2.845.529,47

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο 

ζηελ επόκελε ρξήζε 921.341,49 924.397,31 740.439,55 739.622,31

Σξαπεδηθόο δαλεηζκόο 2.117.401,97 1.993.683,58 0,00 0,00

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 3.038.743,46 2.918.080,89 740.439,55 739.622,31

ύλνιν δαλείσλ 5.977.822,00 6.083.139,75 3.434.380,79 3.585.151,78

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

Οη εκεξνκελίεο ιήμεο ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ ηνπ Οκίινπ είλαη νη εμήο: 

 

2 έηε θαη ιηγόηεξν Μεηαμύ 2 θαη 5 εηώλ Άλσ ησλ 5 εηώλ ύλνιν

31 Μαξηίνπ 2010

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ  δαλείσλ 1.826.596,37 1.325.823,66 708.000,00 3.860.420,03

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 2.117.401,97 0,00 0,00 2.117.401,97

3.943.998,34 1.325.823,66 708.000,00 5.977.822,00

31 Γεθεκβξίνπ 2009

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ  δαλείσλ 1.829.652,17 1.485.804,00 774.000,00 4.089.456,17

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 1.993.683,58 0,00 0,00 1.993.683,58

3.823.335,75 1.485.804,00 774.000,00 6.083.139,75  

6.7 Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

Η αλάιπζε ησλ ινηπώλ καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

 

31/3/2010 31/12/2009 31/3/2010 31/12/2009

Λεθζείζεο εγγύεζεηο 1.620,00 1.544,00 1.620,00 1.544,00

Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 2.240.683,00 2.321.268,54 1.952.614,00 2.020.861,38

Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ 2.242.303,00 2.322.812,54 1.954.234,00 2.022.405,38

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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Σα αλαπόζβεζηα ππόινηπα ησλ επηρνξεγήζεσλ € 2.240.683,00 θαη € 1.952.614,00 ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξείαο αληίζηνηρα ζα σθειήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ επνκέλσλ ρξήζεσλ.  

 

6.8 Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο  

 

Όιεο νη ππνρξεώζεηο είλαη βξαρππξόζεζκεο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ απαηηείηαη πξνεμόθιεζε θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. Η αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ησλ ινηπώλ ζπλαθώλ 

ππνρξεώζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο: 

 

31/3/2010 31/12/2009 31/3/2010 31/12/2009

Πξνκεζεπηέο 2.079.478,30 1.820.204,29 1.636.358,28 1.146.758,53

Δπηηαγέο Πιεξσηέεο 1.883.282,00 1.394.645,95 0,00 0,00

Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 53.054,21 83.088,15 47.391,16 41.175,26

ύλνιν 4.015.814,51 3.297.938,39 1.683.749,44 1.187.933,79

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑΟ ΟΜΙΛΟ

 

 

6.9 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ινηπώλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ: 

31/3/2010 31/12/2009 31/3/2010 31/12/2009

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 134.701,68 261.151,69 106.043,36 209.536,42 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 19.945,32 19.945,32 19.945,32 19.945,32 

Πηζησηέο δηάθνξνη 237.344,18 324.441,33 120.996,27 227.845,35 

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 321.897,42 30.370,88 278.697,42 25.986,59 

ύλνιν 713.888,60 635.909,22 525.682,37 483.313,68 

Ο ΟΜΙΛΟ Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 

 

 

6.10 Φόξνη εηζνδήκαηνο 

 

Σα πνζά ησλ θόξσλ εηζνδήκαηνο πνπ βαξύλνπλ ηελ πεξίνδν αλαιύνληαη σο εμήο: 

 

1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009

Φόξνο πεξηόδνπ 12.462,31 0,00 0,00 0,00

Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνύ 

ειέγρνπ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
3.000,00 0,00 0,00 0,00

Αλαβαιιόκελνο θόξνο (12.624,12) 10.125,62 (11.689,47) 10.146,73

Σύνολο 2.838,19 10.125,62 (11.689,47) 10.146,73

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.11 Κέξδε αλά κεηνρή 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή ρξεζηκνπνηήζεθε ν κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκόο ηνπο επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ (θνηλέο κεηνρέο). 

 

1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009

Κέξδε / (δεκηέο) πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο (67.119,21) (259.844,44) (74.822,18) (83.447,66)

Σηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο ηνπ αξηζκνύ κεηνρώλ 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (Επξώ αλά κεηνρή) (0,0064) (0,0247) (0,0071) (0,0079)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.12 Πξόηαζε Γηαλνκήο Υξήζεο 2009 

 

Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2009 (κε ύπαξμε θεξδώλ) αιιά θαη γηα 

ιόγνπο δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

επξσζηίαο απηήο,  πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο θαη επηπηώζεηο από ηελ παγθόζκηα 

θξίζε πνπ επεξεάδεη ηελ Διιεληθή αγνξά, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ αξλεηηθή ζπγθπξία πνπ βηώλεη ε ειιεληθή 

νηθνλνκία, έρεη πξνηείλεη πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. Αλάινγε 

ζρεηηθή απόθαζε ιήθζεθε θαη από ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ «MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ». 

 

6.13 Δκπξάγκαηα Βάξε θαη δεζκεύζεηο 

 

Γελ  πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε. 

 

6.14 Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 

 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ 

λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

6.15 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

 

Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ σο εμήο: 

 

Δπσλπκία Δηαηξείαο
Αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο

MEVACO ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ ΑΒΔΔ 2008-2009
MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΒΔΔ 2007-2009
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Οη ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πνπ πηζαλόλ λα πξνθύςνπλ, θξίλνληαη 

ηθαλνπνηεηηθέο θαη αλέξρνληαη γηα κελ ηελ Δηαηξεία ζε 44.000,00 επξώ, γηα δε ηνλ Όκηιν ζε 107.000,00 επξώ. 

 

6.16 Γεζκεύζεηο 

 

Οη ππνρξεώζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ ηνπ Οκίινπ αλαιύνληαη σο εμήο: 

 

31/3/2010 31/12/2009 31/3/2010 31/12/2009

Έσο 1 έηνο 100.339,43 88.358,77 80.374,67 68.724,01

Από 1-5 έηε 146.025,56 122.375,27 128.065,69 99.803,57

ύλνιν 246.364,99 210.734,04 208.440,36 168.527,58

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

6.17 Λνηπέο ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελεο απαηηήζεηο 

 

Ο Όκηινο θαη ε κεηξηθή Δηαηξεία έρνπλ ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε Σξάπεδεο, ινηπέο 

εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηόηεηαο ησλ, πνπ αλαιύνληαη 

σο εμήο:   

Πνζά ζε επξώ 31/3/2010 31/12/2009 31/3/2010 31/12/2009

Τπνρξεώζεηο

Εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθώλ ππνρξεώζεσλ 

ζπγαηξηθήο
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ππνρξεώζεσλ θαιήο 

εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ κε πειάηεο 
86.740,00 86.740,00 86.740,00 86.740,00

Εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε ζπκβαηηθώλ 

ππνρξεώζεσλ πηζησηώλ- πξνκεζεπηώλ 
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

ύλνιν 1.286.740,00 1.286.740,00 1.286.740,00 1.286.740,00

Πνζά ζε επξώ 31/3/2010 31/12/2009 31/3/2010 31/12/2009

Απαηηήζεηο

Εγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

ύλνιν 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

6.18 Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

 

Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ 2010 θαη 2009, ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξείαο είλαη: 

 

31/3/2010 31/3/2009 31/3/2010 31/3/2009

Τπάιιεινη 30 32 23 24
Δξγαηνηερληθό Πξνζσπηθό 150 167 114 139
ύλνιν 180 199 137 163

   Ο ΟΜΙΛΟ       Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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6.19 πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε  

 

ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ηα πιηθά, ηα απνζέκαηα θαη νη ππεξεζίεο πξνέξρνληαη από έλαλ 

αξηζκό ζπλεηαίξσλ ηεο εηαηξείαο. Απηέο νη ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνπλ εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη 

ζπκκεηνρή θαη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο. Οη 

ζπλαιιαγέο κε απηέο ηηο εηαηξίεο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Ο Όκηινο δελ ζπκκεηείρε ζε 

θακία ζπλαιιαγή αζπλήζνπο θύζεσο ή πεξηερνκέλνπ ε νπνία λα είλαη νπζηώδεο γηα ηνλ Όκηιν, ή ηηο εηαηξίεο 

θαη ηα άηνκα πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε απηόλ, θαη δελ απνζθνπεί λα ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνηνπ είδνπο 

ζπλαιιαγέο ζην κέιινλ. 

Κακία από ηηο ζπλαιιαγέο δελ εκπεξηέρεη εηδηθνύο όξνπο θαη ζπλζήθεο. Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ 

ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο 01/01/2010 θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηεο  Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε 

ηα ζπλδεδεκέλα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, πξνο απηή κέξε έρνπλ σο εμήο:  

 

OΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

α) 0,00 10.182,55

β) 0,00 25.000,00

γ) 0,00 0,00

δ) 0,00 0,00

ε) 0,00 103.559,34

ζη) 0,00 0,00

η) 122.017,41 122.017,41

θ) 0,00 0,00

ι) 10.452,20 10.452,20

Τποτρεώζεις

σναλλαγές και αμοιβές διεσθσνηικών ζηελετών και μελών διοίκηζης

Απαιηήζεις από διεσθσνηικά ζηελέτη και μέλη ηης διοίκηζης

Τποτρεώζεις πρός διεσθσνηικά ζηελέτη και μέλη ηης διοίκηζης

Πωλήζεις αγαθών και σπηρεζιών

Αγορές αγαθών και σπηρεζιών 

Απαιηήζεις

Πωλήζεις παγίων

Αγορές παγίων

 

Αλαιπηηθά νη ακνηβέο θαη νη ζπλαιιαγέο ησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη ησλ κειώλ ηεο δηνίθεζεο θαζώο θαη 

ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ πξνο απηνύο ηελ 31.3.2010 έρνπλ σο εμήο : 

 

Εκηελεζηικά μέλη 44.173,12 2.593,46 0,00 46.766,58

Μη Εκηελεζηικά μέλη 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00

Διεσθσνηικά ζηελέτη 52.274,05 11.647,28 79,50 64.000,83

Σύνολα 107.697,17 14.240,74 79,50 122.017,41

Εκηελεζηικά μέλη 44.173,12 2.593,46 0,00 46.766,58

Μη Εκηελεζηικά μέλη 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00

Διεσθσνηικά ζηελέτη 52.274,05 11.647,28 79,50 64.000,83

Σύνολα 107.697,17 14.240,74 79,50 122.017,41

Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο

Εκηελεζηικά μέλη 0,00 1.503,19 0,00 1.503,19

Μη Εκηελεζηικά μέλη 0,00 0,00 0,00 0,00

Διεσθσνηικά ζηελέτη 0,00 8.949,01 0,00 8.949,01

Σύνολα 0,00 10.452,20 0,00 10.452,20

σναλλαγές και αμοιβές διεσθσνηικών ζηελετών και μελών ηης 

διοίκηζης        

σναλλαγές και αμοιβές διεσθσνηικών ζηελετών και μελών ηης 

διοίκηζης        

Αμοιβές-Μισθοί

Κόστος Κοινωνικής 

ασυάλισης

Ο ΟΜΙΛΟ       

Πεξίνδνο 1/1-31/3/2010

Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ     

Πεξίνδνο 1/1-31/3/2010

Αμοιβές-Μισθοί

Κόστος Κοινωνικής 

ασυάλισης Λοιπές συναλλαγές Σύνολο

Αλεμόθιεην ππόινηπν απαηήζεσλ -ππνρξεώζεσλ (31.3.2010)

Ο ΟΜΙΛΟ  Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ     
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Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ζε κέιε ηνπ Γ.. ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ (θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο). 

Οη ζπλαιιαγέο κεηαμύ ησλ εηαηξηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη νιηθά ζηηο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ Οκίινπ απαιείθνληαη. 

 

Αλαιπηηθά νη ζπλαιιαγέο πνπ απαιείθζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1/1-31/3/2010 θαζώο θαη ζηελ αληίζηνηρε 

ζπγθξηηηθή πεξίνδν 1/1/-31/3/2009 έρνπλ σο εμήο : 

 

1/1-31/3/2010 1/1-31/3/2009

Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ 10.182,55 18.490,41

 

Πσιήζεηο παγίσλ  

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ 25.000,00 0,00

 

Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ

Από ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00

Απαηηήζεηο 

Από ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ 103.559,34 205.880,31

Τπνρξεώζεηο 

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ 0,00 0,00

 

 

Οη ελδνεηαηξηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο πνπ έρνπλ απαιεηθζεί ζηηο 31.12.2009 έρνπλ σο εμήο: 

 

Απαηηήζεηο 

Από ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ

Τπνρξεώζεηο 

ε ζπγαηξηθή MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

31/12/2009

61.617,30

0,00  
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6.20 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

 

Πέξα ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλόησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

γεγνλόηα, ηα νπνία λα αθνξνύλ είηε ηνλ Όκηιν είηε ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά από ηα 

Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΤΠΟΓΡΑΦΟΝΣΔ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ  Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

ΠΤΡΙΓΩΝ ΓΔΛΔΝΓΑ   Αληηπξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

 

ΑΝΣΩΝΙΟ ΡΟΤΟ   Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο 
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7. ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ 01.01 έσο 31.03.2010 

 


